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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Svein Arne Holst-Larsen, 
Ewy Halseth, Sissel H. Andersen, 
Esben Madsen, Hilde M. Aanerud 
 
Heidi Espvik, Kari Fjelldal, 
Øystein Mæland 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 16.11.2018 

Fraværende: Jannicke Boge, Eirik Bjelland Vår ref.: 18/00368-19 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
85/18 Godkjenning av møteinnkalling: 

 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 
 

86/18 Protokoll fra møtet 19.10.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

87/18 Status om antibiotikaprogrammet v/Heidi Espvik, 
avdeling for mikrobiologi: 
Avdelinger med høyt eller økende bruk av 
bredspektrede antibiotika, skal utarbeide egne mål og 
handlingsplaner.  
 
Ahus er på god vei til å nå målet for Ahus med 30 % 
reduksjon i forbruk av bredspektrede antibiotika. 
Sykehuset har samlet sett et fall i forbruk på 23, 9 % fra 
2012 til 2. tertial 2018.  
 
Mange avdelinger jobber godt med antibiotika-
forskrivning, og har redusert sitt forbruk. Det mangler 
formelle handlingsplaner i avdelingene. De avdelinger 
som skal ha handlingsplaner må utarbeide dette. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

88/17 Forslag til mål og budsjett 2019 v/Kari Fjelldal, 
direktør enhet for økonomi og finans: 
Ahus har ved inngangen til 2019 er vesentlig forbedret 
økonomisk utgangspunkt sammenliknet med tidligere 
år. Foretaket har med utgangspunkt i vedtatt 
utviklingsplan prioritert midler til å:  
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 styrke overvåkningskapasiteten med 4 kirurgiske 
intermediære senger.  

 utvidelse av dialysekapasiteten og etablering av nytt 
tilbud til slagpasienter (trombektomi).  

 midler til behandlerstillinger innenfor psykisk 
helsevern for å øke den polikliniske kapasiteten og 
tilførsel av ressurser for å øke utnyttelsen av økt 
kapasitet på MR. 

 
Risikoen i budsjettet øker også med opptaksområde-
endringene (Vestby og Kongsvinger). Budsjett 2019 
anses likevel som realistisk, men krevende og foretaket 
kan i 2019 også få noe drahjelp i form av reduserte 
legemiddelkostnader . 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

89/18 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Det ble orientert om følgende saker: 

 Satsninger og investeringer for 2019: 
o Trombektomi 
o Utvidet dialysekapasitet 
o PET/CT 
o Ny CT Ski 
o Kapasitet MR 
o Kirurgiske intermediærsenger 
o Selvstendig PCI-senter 
o Analysehall lab 
o Utskifting av utstyr 
o Familievennlig nyfødtenhet 
o Økt poliklinisk kapasitet innen psykiatri og 

rusbehandling 

 Overføring av Kongsvinger 01.02.19. Det lages 
detaljerte planer for overføringen.  

 Ahus har åpnet nytt tilbud til de sykeste barna «ny 
barneovervåkningsenhet» som ble offisielt åpnet 
14.11.18. 

  

 

90/18 Høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient og 
brukerombud – utkast fra høringsutvalget: 
Høringen var sendt brukerutvalget tidligere, samt var 
oppe i møtet 19.10.18. Høringsutvalget hadde til møtet i 
november utarbeidet et utkast til høringen. Utkastet er 
sendt til brukerutvalget for innspill. 
 
Vedtak: 
Høringsutvalget utarbeider endelig utkast etter innspill 
fra brukerutvalget og sender sekretær i brukerutvalget 
innen 01.12.18. 
 

 

 Årlig melding 2018 for foretaket – utkast: 
Utkast til årlig melding 2018 – Akershus 
universitetssykehus var sendt ut på forhånd til 
brukerutvalget.  
 
Vedtak: 

 



 

Vår ref: 18/00368-19 Side 3 av 3 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 

Innspill til fjorårets kapittel om brukermedvirkning, 
sendes sekretær Tone Joranger innen 01.12.18. 
 

 Årsmeldingen 2018 for brukerutvalgets virksomhet - 
utkast: 
Utkast til årsmeldingen 2018 var sendt ut på forhånd til 
brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Innspill til utkastet årsmeldingen for brukerutvalget, 
sendes arbeidsgruppen som utarbeider endelig utkast 
og sender sekretær i brukerutvalget innen 01.12.18. 
 

 
 
 

 Oppnevning av brukerrepresentanter: 
 
Vedtak: 
Ingen nye brukerrepresentanter ble oppnevnt  
 

 

 Orienteringer fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 KPU Kvinneklinikken 

 Styringsgruppemøte i «pasientforløp med mestring 
og rehablitering i fokus. Hva er viktig for deg?»  

 Pasientsikkerhetsprogrammet 30.10. – 01.11.18. 

 Møte i forskningsutvalget 

 Møte i arbeidsgruppen rehabilitering og kliniske 
støttefunksjoner  

 Møte pasientforløp medisinskfaglig organisering og 
forskning – Kreftsenter Ahus 

 Møte i cluster shared care-forskningsprosjekt Ahus 

 Møte i høringsutvalget om «etablering av nasjonalt 
eldre-, pasient- og brukerombud» 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 KPU medisinsk divisjon 
 

 

 
 
 

Eventuelt: 

 Klinisk forskningspost – utkast til anbefalingsbrev. I 
møtet i brukerutvalget 21.09.18. ble utkast til rapport 
klinisk forskningspost v/Lisbeth Johnsen presentert.  
Ut fra innspillene fra brukerutvalget, er det 
utarbeidet et utkast til anbefalingsbrev. Dette 
anbefalingsbrevet godkjennes fra brukerutvalget 
v/leder Alf Magne Bårdslett og videresendes Karin 
Vassbakk. 

 Brev fra FFO Oslo vedr. høringssvar til regional 
utviklingsplan til HSØ, er sendt til brukerutvalget til 
orientering. 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


